Balástya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2005.(IV.09.) rendelete
az állatok tartásáról
A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. Tv. (Ötv) 16.§. (1)
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Balástya Község Képviselő-testülete az állatok
tartásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1.§.
(1) A rendelet hatálya kiterjed Balástya község közigazgatási területén minden természetes vagy
jogi személyre, aki az állattal rendelkezni jogosult.
(2) A rendelet nem terjed ki a külön engedéllyel működő nagy létszámú állattartó telepre.
(3) Balástya község közigazgatási területén állatot tartani csak a vonatkozó közegészségügyi,
állategészségügyi és környezetvédelmi szabályok betartásával, az építési előírásoknak megfelelő
épületben, e rendeletben meghatározott módon lehet.
2.§.
(1)

E rendelet alkalmazása szempontjából:
a.) nagy állat:
b.) kis állat:
c.) egyéb kis állat:
d.) prémes állat:

szarvasmarha, ló, szamár, öszvér, bivaly
sertés, juh, kecske, strucc,
baromfi, galamb, nyúl,
nutria, pézsma, nyest, ezüst- és kékróka

(2) Az a.) – d.) pont alattiak, a továbbiakban együtt haszonállat.
(3) Az állattartás mértéke lehet:
a.) kis létszámú állattartás és
b.) üzemi állattartás.
Üzemi állattartás csak külterületen folytatható.
(4) Belterületen tartható haszonállat szám:
•
•
•
•
•
•
•

nagy állat
4 db
kisállat
25 db
25 db szám felett zárt tartási technológia kötelező
baromfi
200 db, ezen belül lúd, kacsa, pulyka legfeljebb 50 db
200 db felett a zárt tartási technológia kötelező
házinyúl esetén 200 db fölött a zárt tartási technológia kötelező
Strucc a belterületen nem tartható

(5) A (4) bekezdés szerinti mértéket meghaladóan szakhatósági hozzájárulással és a közvetlen
szomszédok beleegyezésével tartható haszonállat.
(6) Az állatszaporulat – a sertés és a nyúl kivételével – valamennyi fajta esetében 3 hónapos
korig tartható állatok számát nem érinti.
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(7) A (4) bekezdésben meghatározott állatlétszám egy ingatlanra értendő, függetlenül az ott
lakók számától és a családok számától.
(8) Nem minősül állattartásnak a közvetlen fogyasztásra vásárolt és 1-2 napig tartott kisállat és
egyéb kisállat.
(9) A község külterületén korlátozás nélkül tartható haszonállat, amennyiben a tartás feltételei az
1.§. (3) bekezdésében foglaltak szerint adottak
(10) Nagyüzemi állattartásnak minősül, ha az érintett ingatlanon egyféle állat tartása esetén az
állatlétszám eléri a következőkben felsorolt mennyiséget:
•
•
•

nagy állat
kisállat
egyéb kisállat:
lúd, kacsa, pulyka
nyúl és szaporulata

30 db
100 db
100 db
40 db

(11) Jelen rendeletben meghatározottnál nagyobb számú álalt tartása egyedi engedéllyel
történhet, a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi szabályok alapján.
(12) Az engedélyt vissza lehet vonni, illetve az állattartást meg lehet tiltani, ha a tartás
körülményei előzetes felhívás ellenére sem felelnek meg a hatályos jogszabályok és jelen
rendelet, valamint a szakhatóságok előírásainak.
(13) A község közigazgatási területén a veszélyes állatok tartására (pl. strucctartás) az állatok
védelméről és kíméletéről szóló hatályos törvény valamint a veszélyes állatokról és tartásuk
engedélyezésének részletes szabályairól szóló rendelet előírásait kell alkalmazni.
3.§.
Tilos haszonállatot a közterületen tartani, legeltetni, az ingatlanról felügyelet nélkül kiengedni.
A haszonállat által a közterületen okozott szennyeződést az állat tulajdonosa azonnal köteles
eltávolítani.
4.§.
Minden állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az állattartás következtében mások jogai ne
sérüljenek.
5.§.
(1) Haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és építésügyi előírásoknak megfelelő
körülmények között arra alkalmas épületben (istálló, ól, ketrec) tartható.
(2) Haszonállat tartására szolgáló épület alkalmasságának, illetve építésének feltételeit az
érvényben lévő előírások alapján az építési hatóság. A szükséges engedélyezési eléjárás
keretében határozza meg.
(3) Többlakásos ingatlanon, lakóépületben, és annak nem lakás céljára szolgáló egyéb
helyiségeiben – az elkülönítetten használt udvarrészek kivételével – haszonállat nem tartható.
(4) Szakhatósági vélemény alapján azon a területen is eltiltható az állattartás, illetve feltételhez
köthető, ahol e rendelet szerint engedély nem szükséges, ha az állattartó a tartás feltételeit
maradéktalanul nem biztosítja.
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6.§.
(1) Haszonállat tartására szolgáló épület, a az ahhoz tartozó kifutó, illetve trágyalétároló az 1. sz.
melléklet szerint helyezhető el, illetve létesíthető.
(2) A védőtávolságot a lakás és az állattartásra szolgáló épület egymáshoz legközelebb lévő
nyílásai között légvonalban kell mérni.
(3) Az állatkifutót, ha építési vonalba vagy telekhatárra kerül elhelyezésre, a szomszédos
ingatlantól tömör fallal el kell választani, amelynek minimum magassága 2 m.
(4) Az állatok elhelyezésére szolgáló épület padozatát könnyen tisztítható, résmentes, megfelelő
lejtésű, szilárd burkolattal kell ellátni. Biztosítani kell a keletkezett trágya és trágyalé zárt,
szivárgásmentes tárolását
A trágya tárolása zárt tárolóban történhet, amelynek rendszeres ürítéséről és környezete
tisztántartásáról való gondoskodás a tulajdonos (állattartó) folyamatos kötelezettsége.
(5) Az állattartás helyén a trágya mennyisége a 10 m3 –t nem haladhatja meg, az azt meghaladó
mennyiséget el kell szállítani.
(6) Tilos a közterületen trágyát tárolni
(7) A trágya kezelésével és tárolásával kapcsolatos közegészségügyi előírásokat és szabályokat a
külterületen is biztosítani kell.
7.§.
(1) Galambot csak ott lehet tartani, ahol galambdúc vagy ketrec megfelelően elhelyezhető.
(2) A galambok kiengedése – a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében határozott időre
eltiltható. Több galambtartót érintő esetben az eltiltás előzetes közhírré tétellel vagy értesítéssel
történik.
8.§.
Méhcsalád tartásához több lakásos épület esetén valamennyi érintett lakás tulajdonosának
(használójának), valamint a közvetlenül határos ingatlanok tulajdonosainak, illetve használóinak
hozzájárulása szükséges.
A méhészkedésre egyebekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
9.§.
(1) Az állatot fajtájának, korának megfelelő tartási körülményeket biztosító módon kell gondozni
és tartani.
(2) Tilos az állatot kínozni és bántalmazni.
Az állat életét kioltani csak az állatvédelmi törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően szabad.
(3) A tulajdonos köteles az állat egészségügyi ellátásról gondoskodni.
(4) Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről a mindenkor hatályos Állategészségügyi
Szabályzatban foglaltak szerint a tevékenység megkezdéséről az állatállományt ellátó állatorvost
tájékoztatni.
10.§.
(1)

Kedvtelésből tartott állatnak minősül azon állat, amely nem minősül haszonállatnak.
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11.§.
(1) Tilos ebet tartani, beengedni:
a.) élelmiszerüzletekbe, vendéglátóhelyekre, élelmiszert előállító üzembe, élelmiszer raktárba
b.)
oktatási, egészségügyi,. Szociális, művelődési intézmények, játszóterek, sportpálya,
piac területére, az intézményt őrző kutya kivételével.
c.)
Ügyfélforgalmat bonyolító közintézmények területére
Kivételt képeznek a vakvezető feladatot ellátó ebek, kivéve az a.) pontot.
(2) A harapós vagy támadó természetű ebet kiszabadulását megakadályozó módon kell tartani,
és az ingatlan (lakás) bejáratán a harapós ebre utaló figyelmeztető táblát kell szembetűnő módon
elhelyezni.
(3) A tulajdonos köteles ebét a jó gazda gondosságával tartani, gondozni, megbetegedése esetén
annak gyógyításáról gondoskodni, továbbá az ebet úgy tartani, hogy az más testi épségét,
egészségét ne veszélyeztesse, a szomszédok nyugalmát ne zavarja.
(4) Szakhatóság véleményének alapján – ha annak indoka fennáll – az ebtartás korlátozható,
illetve megtiltható.
(5) Közterületen az ebet biztonságos, vezetésre alkalmas pórázon kell vezetni.
Harapós, nagy testű vagy támadó természetű ebet szájkosárral is kötelező ellátni.
(6) Az eb illetve macska tulajdonosa illetve az eb vezetésével megbízott személy köteles az állat
által közterületen illetve lakóház közös használatú helyiségében okozott szennyeződést azonnal
eltávolítani.
(7) Balástya község területén csak veszettség elleni védőoltásban részesült ebet lehet tartani.
(8) Minden 3 hónaposnál idősebb ebet a tulajdonosa vagy tartója köteles évenként saját
költségére állatorvossal veszettség ellen beoltatni és egyidejűleg féregteleníteni.
(9) Belterületen lévő, egyedi beépítésű lakótelken 3 hónaposnál idősebb kutyából 3 db tartható.
Ennél több kutya tartása csak külterületen engedélyezett. Az eb tartását a jegyzőnek be kell
jelenteni.
(10) Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni
arról, hogy az eb tartási helyét ne hagyhassa el.
12.§.
(1) Elhullott állat tetemét az állattartó köteles annak elszállításáig, letakarva, hűvös helyen
tartani.
(2) Eb, macska, baromfi továbbá három hetesnél fiatalabb szopós bárány, kecske gida, malac és
borjú hulláját az állattartó saját telkén – évente legfeljebb ötven kg-ig – eláshatja.
13.§.
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(1) Aki jelen rendeletben foglalt szabályokat megszegi szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Amennyiben a rendeletben meghatározottak megsértése vagy mulasztása Btk. Az
Állatvédelmi törvény, vagy egyéb jogszabály bűncselekményi vagy szabálysértési tényállását
valósítja meg, vagy a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Tv-ben és a 218/1999.
(XII.28.)Korm. rendeletben foglalt szabálysértés tényállását valósítja meg, úgy aszerint minősül
és az ott meghatározottak szerint kell eljárni.
14.§.
Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
Magyar Mihályné s.k.
jegyző

Ujvári László s.k.
polgármester

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2005. április 09.
Magyar Mihályné
jegyző
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1.számú melléklet a 8/2005. (III.29.) számú képviselő-testületi rendelethez
Az állattartásra szolgáló melléképületek, kifutó, trágya és trágyalétároló
védőtávolságai
VÉDŐTÁVOLSÁG (m)
Állatfajok,
lakó és
vízvezetéktől.
számuk
melléképülettől

ásott

fúrt

kúttól

kerti csaptól

Baromfi,
galamb, nyúl
20

5m

10 m

5m

1m

21-50

5m

10 m

5m

1m

51-100

8m

15 m

10 m

5m

Gazdasági célból tartott állat és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig
10

5m

10 m

5m

1m

11-30

7m

15 m

10 m

2m

Juh, kecske, sertés, öszvér és egyszeri szaporulata 6 hónapos korig
1-5
m

5m

15 m

5m

2m

3

6-10
m

5m

15 m

5m

2m

3

11-20
m

7m

15 m

10 m

3m

5

2m

3

Szarvasmarha. Ló, bivaly és egyszeri szaporulata 1 éves korig
1-2
m

5m

15 m

5m

6

3-5
m

7m

20 m

10 m

5m

5

6-10
m

10 m

20 m

15 m

5m

5
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